
VODA

Z   VODOVODU



Čo je voda z vodovodu?
 Voda z vodovodu je obyčajná čistá a zdravá voda, ktorá tečie z vodovodného 

kohútika priamo
u Teba doma a čaká na to, kedy si ju naleješ do svojho pohára.

 Kým sa dostane k Tebe domov, prejde dlhou a náročnou cestou. Prichádza od 
prameňa alebo
z veľkej vodnej nádrže dlhými potrubiami do úpravne vody, kde ju vyčistia, 
kontrolujú a potom zasa prechádza potrubiami k prípojke k Vášmu domu. 
Odtiaľ vnútornými domovými potrubiami docestuje cez batériu do pohára.

 O vodu z vodovodu sa stará veľké množstvo ľudí, ktorí pracujú vo 
vodárenských spoločnostiach na celom Slovensku a starajú sa o to, aby aj k Tebe 
priviedli vodu a aby bola skutočne kvalitná
a zdravá voda z vodovodu, ktorú nám môže celý svet závidieť !

 Ale pozor, kamarát!
Nalievaj si stále studenú vodu. Mal by si vedieť, že teplá voda, ktorá u Vás doma 
tečie, nie je určená na pitie. Je to voda, ktorá zohrievaním zmenila svoje 
vlastnosti, je  úžitková.



Voda je COOL nápoj. Prečo?
Neobsahuje žiadne kalórie, teda z nej nepriberieš, a to sa k 

novým plavkám hodí ...

Cukor v nej nenájdeš, takže Ti zubným kazom nepokazí ani 

čarovný úsmev.

Neukradne Ti vápnik z Tvojich kostí, ako niektoré nápoje a ani 

len nealergizuje.

Nezaťažuje ľudský organizmus mineráliami.

Nemá bublinky, takže je milá na tvoje obličky a hlasivky.

Obal nemá, takže šetríš aj životné prostredie.

Vieš, že Slovensko patrí ku krajinám, ktoré majú najlepšiu pitnú 

vodu z vodovodu?

Navyše ju nemusíš ako lama vláčiť z obchodu, čaká Ťa svieža 

pekne doma, stačí ju naliať do pohára...

A na záver niečo peckové: šetríš s ňou svoje vreckové!



PITNÝ REŽIM

Odborníci odporúčajú denne vypiť 2 – 3 litre 
čistej vody, ideálne vody z verejného vodovodu, 
pretože je na rozdiel od prisladzovaných a 
prifarbovaných nápojov a minerálok určená na 
neobmedzený každodenný pitný režim. 

Navyše má dobré zloženie pre naše zdravie. 
Mnoho ľudí ale pitný režim podceňuje. 

Piť sa má priebežne počas celého dňa inak sa 
môžeš cítiť unavený, skleslý a môže sa ohlásiť aj bolesť 
hlavy, často sa z trvalého nedostatku tekutín objavujú 
vážne zdravotné problémy.



VIEŠ, ŽE...
Najlepším nápojom na uhasenie smädu je pitná voda z vodovodu.
• Cukor v sladených nápojoch spomaľuje vstrebávanie vody a odníma Tvojmu telu 
tekutinu na svoje spracovanie.
• Prifarbované a prisladzované nealko nápoje nie sú pre Teba vhodné, pretože obsahujú 
farbivá, cukry, sorbitol, kofeín, chinín, ktoré Ti škodia, naopak čistá pitná voda z 
vodovodu nijako nezaťažuje Váš organizmus, môže mu len prospieť.
• Svet sa skladá zo 75% z vody, ale iba 1% je použiteľné na pitie. Voda, ktorú využívame 
je od vzniku sveta stále rovnaká. Vyparovaním z povrchu zeme sa dostáva v podobe 
vodnej pary do atmosféry, kde sa ochladzuje a v podobe dažďa alebo snehu sa opäť 
vracia na zem.
• Jeden z piatich obyvateľov našej planéty nemá prístup k pitnej vode.
• Asi 2/3 nášho tela tvorí voda.
• Viac ako 4000 detí zomrie každý deň v rozvojových krajinách len preto, že nemajú 
prístup k čistej pitnej vode.
• Voda pokrýva 70% povrchu, dávajúc planéte nádhernú modrú farbu, ktorú vídame na 
fotografiách z vesmíru.
• Veľká väčšina, 97,4%, svetovej vody nie je pitná, je slaná a tvorí oceány. Zvyšných 2,6% 
predstavuje všetku pitnú vodu, čo máme.




